
Dados de identificação e contato

Maria Eloíza Dantas Sarubbi 

Fortaleza – CE.

E-mails/ whatsapp para contato: 

contatoiesh@gmail.com / secfin.iesh@gmail.com

(85) 98822-4436 / (85) 98734-6305. 

Habilitações acadêmicas
- Psicóloga e Psicoterapeuta, graduada em Psicologia ( UNIFOR - CE), Pós graduada em
Psicologia  Analítica  Junguiana  (UNICHRISTUS-CE).  Formada  em  Eneagrama  (FESH),
Renascimento (FORESH), e Constelação Familiar Sistêmica (MDAK -CE).
-  Vivências  e  formações  anteriores  na  área  organizacional,  com  ênfase  em  pessoas,
percepção de mundo e propósito.
- Graduada em Administração (FIC – CE), Pós graduada em Marketing (SENAC – SP), Pós
graduada em Gestão das Organizações do Terceiro Setor (UNICHRISTUS – CE), e
- Formada em Desenvolvimento de Dirigentes (PDD/PAEX – Fundação Dom Cabral – MG).

Experiência com o Eneagrama
- Desde 2006 como caminho de autoconhecimento e crescimento pessoal.
-  No  atendimento  psicoterapêutico  presencial  e  online,  como  recurso  que  traz  à  luz
questões que estavam no inconsciente e na tomada de consciência das feridas de infância.
-  Como método terapêutico,  com ênfase  na  criança  interior  como caminho de  cura  e
reencontro com a essência divina, que é a potência dentro de nós.
- Aplicação do Eneagrama nos grupos terapêuticos: Como a criança emocional habita em
mim.
- Como integrante da equipe de Renascimento do IESH.
- Jung diz que, somente aquilo que somos tem o poder de nos curar. Este é o pensamento
que fundamenta meu atendimento psicoterapêutico, e a sabedoria do Eneagrama está a
serviço da compreensão de nós mesmos, do processo de libertação e cura

Integrante do Instituto Eneagrama Shalom, compõe a Equipe de Renascimento.
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